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«МАМЛЕКЕТТИК ЖАШТАР САЯСАТЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕ 

ИШКЕ АШЫРУУ» ОШ ШААРЫНЫН МИСАЛЫНДА) 

 

Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден тартып мамлекет катары жеке 

экономикалык жана саясий приоритеттерди аныктоого чон мүмкүнчүлүк алды. Бул саам 

келечектеги мамлекеттин өнүккөн жана тышкы саясий процесстерде бакубат, өзүнүн 

позициясына ээ болуусу үчүн сөзсүз түрдө, жаш профессионалдуу жана көйгөйлөрдү чече 

билген башкаруучу кадрдык муунду тарбиялап өстүрүп, мезгилдин талаптарын 

канааттандырган адистерди даярдоосу абзел. 

 

Негизги сөздөр:жаштар саясаты,жергиликтүү башкаруу системасы,атайын 

программа,коррупция,саясий туруксуздук. 

 

STATE YOUTH POLICY AT THE LOCAL LEVEL FOR EXAMPLE, THE 

IMPLEMENTATION OF OSH) 

 

Since the independence of Kyrgyzstan, the state has an opportunity to determine priorities as 

economic and political uncertainty. This time to the welfare of the state and foreign political 

processes developed in the future, will be able to have its position, the young generation of 

professional and administrative staff who can solve the problems raised, and should meet the 

requirements of the training of specialists in the period. 

 

Key words: youth policy, the local government system, the special program, corruption and 

political instability. 

 

Кыргызстан тез өнүгүп бараткан жаңы дүйнөдө өз ордун табууга тийиш. Бул багытты 

ишке ашырууда өнүгүү талабына туруштук бере алган жаңы муунду өстүрүү өзгөчө мааниге 

ээ. Мурдагы СССР ыдырагандан кийинки жыйырма жылда жаштарды тарбиялап чыгаруу 

маселесине көңүл буруу солгундап, ал турсун Кыргызстандын эли “эптеп жан багуу” 

мезгилинде жашады жана көп жагынан бул “колдон чыгарылган мүмкүнчүлүктөр” мезгили 

катары бааланып келген. Кырдаалды жакшыртууга, анын ичинде донор-өлкөлөрдүн жана эл 

аралык уюмдардын олуттуу колдоосу менен жакшыртууга бир нече аракеттер жасалды 

(Улуттук “Жаштык” программасы (2000-ж),  2006-2008-жылдарга “Кыргызстан жаштары” 

улуттук программасы, 2010-жылга чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар 

саясатын өнүктүрүү концепциясы, 1.Бирок, тилеке каршыбул улуттук программалар 

мамлекетти башкаруунун натыйжасыздыгынан, коррупциядан, ошондой эле Мамлекетик 

саясаттын ыраатсыз жана максатка багытталбагандыгынан улам ишке ашкан эмес. 

Эгемендик жыйырма жыл ичинде мамлекеттик жаштар саясатынын артыкчылыктуу 

секторлорун мамлекеттик жана жергиликтүү деңгээлде өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүлгөн жок. 

Мунун кесепетинен СССРдин мурдагы көп башка республикаларынан айырмаланып, 

Кыргызстандын жаштары 20 жылдын ичинде бардык тармактардагы процесстерде өзүнүн 

татыктуу ордун таба алган жок. Кыргызстандын мамлекеттик жаштар саясатын ишке 

ашыруу милдети бир структуранын курамынан экинчи структурага өткөрүлүп өгөйлөнгөн 

тармакка айланып калды. Жыйынтыгында жаштар саясаты жергиликтүү  өз алдынча 

                                                 
1Улуттук “Жаштык” программасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын               

18-июнундагы № 152 Жарлыгы 
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башкаруу процесстеринде жанданмак турсун, мамлекеттик деңгээлде да өз ордун таба албай, 

Эл аралык деңгээлде билим сапаты төмөн, жумушсуз жаш кадрлардын агымын пайда кылып 

салды. 

Жогоруда саналган, ошондой эле көптөгөн башка факторлор жакынкы мезгилге чейин 

колдонулуп келген мамлекеттик башкаруу системасындагы жаштар саясатына болгон 

мамиле жаш кадрлардын муунун камсыз кылууга жана өлкөнү туруктуу өнүгүү жолуна алып 

чыгууга жөндөмсүз экендигин тастыктап турат. 2005-жылы жана 2010-жылдары болуп 

өткөн окуяларда жаштар коомдун башкы кыймылдаткыч күчү жана радикалдуу кайра 

өзгөртүп түзүүлөргө жөндөмдүү экендигин көрсөткөн. Мындай абал акыркы жылдардын 

дүйнөлүк тенденцияларына шайкеш келет. Билимдүү, бирок талап кылынбаган жаштар 

келечекке гана дооматтарды койбостон, учурда активдүү саясий оюнчуларга айланып келе 

жатышат. Африка жана араб мамлекетинде башкаруу бийлигин алмаштырууга алып келген 

2011-жылдын акыркы окуялары жогорудагыларга айкын далил боло алат.  

Бирок, Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп тургандай көп учурларда жаштар 

саясатчылардын манипуляция объектине айланып калууда. Жаштар бийлик алмашуу 

учурунда гана пайдаланылып, бирок андан ары алардын коомдун жана мамлекеттин реалдуу 

иштерине кошулуусу каралган эмес.  Мындай абал бүгүнкү күндө жаштардын ролун эки көз 

карашта кароо зарылчылыгын далилдеп турат. Биринчи жагынан ал өздүк турукташуу 

субъектиси, экинчи жагынан – коомдун жана мамлекеттин ар кандай күчтөрүнүн таасир этүү 

объектиси. Субъекттерге өз максаттарына, программаларына жана жаштарга таасир этүү 

тармагындагы өз максаттарын жүзөгө ашыруу үчүн ресурстары болгон “оюнчуларды” 

кошууга болот.  

Жаштарга азыркы замандагы коомдун ажырагыс бөлүгү, инновациялык потенциал 

катары баа берүү зарыл, алар өлкөбүздүн сакталып турушу жана өнүгүшү, анын тарыхы 

менен маданиятынын тутумдуу уланышы, улуулардын өмүр сүрүүсү жана кийинки 

муундардын жаралышы, акыр аягында - элдердин маданий-тарыхый жалпылык катары 

жашап кетиши үчүн башка социалдык топторго салыштырмалуу алмаштырылгыс өзгөчө 

жоопкерчилик милдетин аркалайт. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук 

статистикалык комитетинин маалыматтары боюнча өлкөбүздө 14 жаштан 34 жашка чейинки 

жаштардын саны 1 991279 адамды, б.а. республиканын калкынын жалпы санынын 39 

пайызын түзөт. Жаштарыбыздын бүгүнкү турмушу көп жагынан учурдагы социалдык-

экономикалык жана саясый жагдайлар менен шартталууда. Ушуга жараша алар өзүндө 

өткөндү да, азыркыны да, келечекти да камтып турат.  

Мамлекеттин өнүгүүсүндө баардык кадамдар - жаңыдан тарбияланып келе жаткан 

жаштардан көз каранды экендигин далилдеп келе жатат. Жаштардын ар тараптуу 

калыптануу процессинде тарбияланган биринчи мекени, туулган айылы шыктандыруучу 

элементтердин башаты болуп саналат. Анткени, жаштар өсүп жетилген мекендеги алган 

тарбиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чоң жоопкерчиликти тарттырат. 

Бул  тармакта 2013-жылдын башында КРнын Президенти тарабынан жаңы кабыл алынган 

2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук 

стратегиясында өзгөчө белгиленип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 

мамлекеттик ыйгарымдар жетишээрлик эмес экендиги  белгиленген. Мындан сырткары 

жаштар саясатын жергиликтүү деңгээлде ишке ашыруу боюнча тереңирээк белгиленген 

эмес. 

 Андыктан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кандай кадрды тарбиялап, 

мамлекеттик деңгээлге жөнөтсө, өсүү деңгээлибиз да ошого жараша калыптанып калат. 

Демек биздин айтайын деген пикирибиз, мамлекетти бакубат кадрлар менен камсыздоо 

үчүн, жергиликтүү деңгээлде жаштарды тарбиялоо саясатын туруктуу жүргүзүү зарыл. Бул 

тармакка бүгүн мамлекеттик деңгээлде көнүл бурулган деп айтууга болбойт. Тилекке 

каршы өлкөдөгү саясий туруксуздук, жогоруда аталган мамлекеттин маанилуу стратегиялык 

функциясын аткарууга чон жолтоо болуп келет. Аны менен кошо кеп, ошол саясий 

процесстерде жаштардын топтору ар түрдүү саясий күчтөрдүн өз максатына жетүүдөгү 
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“инструменти” катары пайдаланылып, өлкө жаштарынын маргиналдашып, чечим кабыл 

алууга катышпай калып жаткандыгында.  

“Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына ылайык,  биздин республикада жаштар болуп 14 жаштан 28 жашка чейинки 

Кыргыз Республикасынын жарандары жана жарандыгы жок адамдары саналышат. Улуттук 

статистика комитетинин маалыматы боюнча 2010-жылдын башталышына карата жаштардын 

саны 1млн. 684 миң 450 адамды же калктын жалпы санынын 31% түзгөн. Уландар 

жаштардын 50,5 пайызын, ал эми кыздар 49,5 пайызын түзүшөт. Бүтүндөй аймактар боюнча 

жаштардын салыштырмалуу салмагы Нарын областында 27,9% пайыздан Ош областындагы 

36,1 пайызга чейинки диапазондо жатат. Жаштардын үчтөн экиси элет жеринде жашашат. 

Билим алып жаткан жаштардын саны 628 930 адамды, же болбосо 37,3% түзөт. Анын ичинде 

жалпыга билим берүү мектептеринде билим алган окуучулардын саны 320 889 адам, 

жогорку кесиптик окуу жайларында - 221 707 адам. Экономикалык активдүү жаштардын 

саны 855 000 адамды, же 50,7% түзөт, анын ичинде ишке орношкондору – 734 800 адам, же 

85,9%. Ишке орношкон жаштардын  ичинен мырзалары 61,2%, ал эми айымдары 38,9% 

түзөт. Мамлекеттик кызматта жаштар жалпы санынан 18,8% жетет. Статистикага ылайык 

жаштардын 20 пайызга жакыны окушпайт жана ишкердик (жумуш) менен алектенишпейт.  

Ал эми Кыргыз Республиасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 

2012-жылдын 1-январына карата жаштардын саны          1 млн. 684,5 миң адамды же калктын 

жалпы санынын 31 пайызын түздү. Жаштардын жалпы санынын 50,5 пайызын уландар, 49,5 

пайызын кыздар түзөт. Региондордогу жаштардын саны Нарын облусунда 28 пайыздан 

тартып, Ош шаарында 36 пайызга чейин өйдө-ылдый болуп турат. Жаштардын үчтөн экиси 

айыл жеринде жашайт.  

Окуп жаткан жаштардын саны 629 миң адамды же болжол менен   37 пайыз түзөт, 

анын ичинде жалпы билим берүүчү мектептерде билим алган окуучулардын саны 320,9 

адам, жогорку, орто жана башталгыч кесиптик окуу жайларында – 221,7 адам.  

15-28 жаштагы экономикалык активдүү жаштардын саны 869,0 миң адамды же 

аталган куракта анын жалпы санынын 54 пайызын түзөт, анын ичинде иштегендери – 740,7 

миң адам же болжол менен 47 пайыз. Иштеген жаштардын ичинен эркектер 63,6 пайызды, 

ал эми кыз-келиндер 36,4 пайызды түзөт.  Мамлекеттик кызматта жаштардын жалпы 

санынан 19 пайызы иштейт.  Иштеген жаштардын ичинен жогорку билимге 121 миң адам же 

15 пайызы, орто кесиптик билимге  - 41,4 миң адам же жаштардын   5 пайызы, баштапкы 

кесиптик билимге - 46,9 миң адам же 6 пайызы ээ. Ошентип иштеген жаштардын 26 пайызы 

гана адистикке ээ. Жаштардын коомдо өзүнүн өзгөчө функциясы бар. Ал коомдун 

өнүгүшүнүн жетишкен деңгээлин мурастап калат, үй-бүлө түзүүнүн жана демографиялык 

процесстердин башкы субъектиси катары чыгат. Жашоо турмушка жөндөмдүү өсүп келе 

жаткан муунду калыптандыруу өлкөнү өнүктүрүнүн башкы стратегиялык милдеттеринин 

бири. Мындайча айтканда жаштар мамлекеттик кызыкчылыктардын объектиси, коомду 

өнүктүрүүнү камсыз кылуунун башкы факторлорунун бири болуп саналат.Мамлекеттик 

жаштар саясаты, бир жагынан коомду өнүктүрүүнүн эң маанилүү каражаттарынын бири 

болуп саналса, ал эми экинчи жагынан – анын өнүгүүсүн кечеңдетүү көптөгөн олуттуу 

көйгөйлөргө ээ. Жаштар эмгек рыногунун түзүмүндөгү эң ири сегмент болгондуктан, бул 

жумушчу күчүн сунуштоонун өсүү тенденциясын жаратууда. Жаштар эмгекке жөндөмдүү 

курактагы калктын курактык тобун толуктап жатышат. Орточо эсеп менен алганда жыл 

сайын 116 миңдей жаштар эмгек рыногуна келишет, ошол эле учурда түзүлгөн жумуш 

орундары алардын керектөөлөрүнүн 50 пайызын гана канааттандыра алат.   

 Расмий маалыматтар боюнча жаштар арасындагы жумушсуздук 10 пайызга жетет, 

мында 15тен 19 жашка чейинки курактык топтогу жумушсуздардын деңгээли 19 пайыздан 

жогоруну түзөт, 20дан 24 жашка чейинки курактык топтогулардыкы 16 пайызга жакын, 25 

жаштан улуу курактагыларда жумушсуздуктун деңгээли 9 пайызга чейин төмөндөгөнү 

байкалат. Расмий катталган жумушсуз жаштардын дээрлик 60 пайызы узак убакыт 

жумушсуз жүрүшөт. Алардын арасынан 14 пайыздан көбү жогорку окуу жайлардын 
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бүтүрүүчүлөрү.2Жаштарды ишке орноштуруудагы көйгөйлөр жаштар үчүн кошумча 

тоскоолдуктардын болушу менен айырмаланган жаштардын эмгек рыногунун өзгөчөлүгү 

менен шартталган. Буларга атаандаштыктын төмөндүгү, өзгөчө эмгек рыногуна жаңы 

аралашкандардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү, өзүн иш менен камсыз 

кылуу жана жеке ишин ачуу үчүн кесиптик квалификациянын жетишсиздигинин жана 

баштапкы капиталдын жоктугунун негизинде мүмкүнчүлүктөрдүн чектелүүлүгү. Туруктуу 

жумушу жок, демек туруктуу кирешеси жок жаштар бардык “табылган иштерди” аткарууга 

даяр. Ошентип дагы бир чоң көйгөй келип чыгат, тактап айтканда экономиканын формалдуу 

эмес сектору кеңейе баштайт.  

Жаштарга билим берүү чөйрөсүндө дагы бир катар көйгөйлөр бар, мисалы, бүтүрүүчү 

адистердин санынын, сапатынын жана профилинин эмгек рыногунун талаптарына шайкеш 

келбегендиги, жумуш орундарынын жоктугуна жана бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик 

даярдыктарынын сапатынын начардыгына байланыштуу өздөрүнө иш таба алышпаган 

жогорку окуу жайларды бүтүрүүчүлөрдүн пайызынын жогорулугу.   

Жаштарда сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу мамлекеттик жаштар саясатынын 

маанилүү багыттарынын бири болуп калуусу керек. Кургак учук, ВИЧ/СПИД көбөйүп, 

өспүрүмдөр жана жаштар баңгиликке улам көбүрөөк тартылып баратканы байкалат. Буга 

байланыштуу бийлик органдарынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана 

коомчулуктун активдүү катышуусунда жаштар менен максаттуу иштерди жүргүзүү зарыл. 

Жаштар саясаты жаатындагы иш-чаралар негизинен жаштардын бош убактыларын 

уюштурууга багытталган. Мында жаштар мамлекеттик органдардын, бизнестин, 

коомчулуктун белгилүү бир колдоосунда ар кандай иш-чараларды демилге кылууга жана 

уюштурууга күчтөрү жетсе да иш-чараларда эреже катары, жаштардын өздөрүнүн ролу 

пассивдүү.  

Жаштардын үчтөн бири өз чыгармачылык жигеринин жүзөгө ашырылуусуна 

канааттанган эмес,  дал ушунчасы - өзүнүн кесиптик өсүү келечектерине жана карьерасына 

канааттанбайт. Материалдык абалы жана жаран катары укуктук корголгондук деңгээли 

менен жаштардын төрттөн бири канааттанган эмес. Бирок жаштардын көпчүлүгү (55%) 

инновацияларга ачык,  жашоосунда, окуусунда, жумушунда кандайдыр бир 

жаңычылыктарды колдонгусу келет. Жаштардын жарымы туруктуулук жана эволюциялык 

өнүгүүнү колдошот. Үчтөн бири кыйла революциялык көз карашта, өлкө үчүн жакшы жакка 

ыкташууну дароо аткаруу керек, ошондуктан аларды болушунча тез, кайсыл болсун ыкмада 

жана жолдор менен аткаруу зарыл деп эсептешет. Ал эми жаштардын 68 пайызы 

Кыргызстан көз карандысыз жана ачык (светский) мамлекет болуш керек деген ойдо. 

Кыргызстандагы негизги проблемалардын бири, биринчи кезекте жаштардын эсебинен 

анын адам капиталынын агылуусу жана  жабыркап бара жаткандыгы. Коом жана мамлекет 

үчүн негизги жагымсыз жагдайлардан болуп төмөнкү процесстер саналат: 

 жаштардын бейсоциалдашуу процессинин өсүшү; 

 жаштардын аң-сезимине башка баалуулуктарды киргизүү процесси; 

 жаштардын көпчүлүк бөлүгүнүн өз келечегин өз өлкөсүнөн сырткаркы жерлерде 

издөөсү; 

 өлкө сыртына массалык миграция процесси; 

 жаштардын айрым санынын криминал түзүмдөрүнө жана тыюу салынган (салттуу 

эмес, деструктивдүү) диний уюмдарга тартылуусу. 

Изилдөөдөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой кээ бир маалыматтарда Кыргызстанда 

калктын 32%ын жаштар түзөт. Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүнүн маалыматтары 

                                                 
2 Жаштардын Республиканы өнүктүрүүгө катышуу проблемасы. Аналитикалык жазуулар 

(Жашыл китеп). Третьякова Т., Сайназаров К., Догдурова А., Аксариева Н. Б., 2006. 
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боюнча - жаштардын 35%дан ашыгы окуйт, ал эми 50%дан ашыгы иштейт. Окубаган жана 

эмгектенбеген жаштардын басымдуу бөлүгү социалдык тобокелдиктеги топту түзөт.  

Жаштар коомдун өнүгүшүндөгү маанилүү ресурс болуп саналат, анткени чапчаңдыктын, 

интеллектуалдык активдүүлүктүн, ден соолуктун, жаңычылдыкты кабылдоого 

даярдыгынын, өлкөнүн турмушуна өз салымын кошууга умтулуусунун жогорку деңгээлине 

ээ.  

Ошол эле учурда жигердүү социалдашуу мезгилинде турган жаштар өзүндө болгон 

дараметти ишке ашыруу үчүн мамлекеттин жана коомдун таасирдүү колдоосуна муктаж. 

Андыктан Кыргызстандагы жаштар саясатын жаш адамдардын өздөрүнүн жигердүүлүгүнө 

дем берүүнүн негизинде алар өз жолунда туш болуучу проблемаларды өз алдынча чечүү 

үчүн шарттарды түзүү менен ишке ашыруу өзгөчө маанилүү. 
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